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Ukraina er kontrastenes land. Nasjonalflagget i blått og gult symboliserer himmelen over det
fruktbare åkerlandskapet, et landskap som er blitt omtalt som Europas kornkammer. Likevel
har folket gjennom mange tiår vært utsatt for både sultkatastrofer og kriger. Igjen herjer
krigen øst i Ukraina. Men Bibelen binder folket sammen - på tvers av kultur, språk, alder og
kirkesamfunn.
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Ord om håp
For meg har historie alltid
vært spennende. Særlig
den delen av historiefaget
som evner å beskrive sporene av vanlige menneskers
liv opp gjennom historien.
Det er fascinerende å lese
om konger og dronninger
og kriger som endret
verden – men enda mer
nysgjerrig har jeg vært på
hvordan menneskers ulike
livsvilkår har utviklet seg.

Jeg har besøkt
Bibelselskapet i Ukraina
og lest meg opp på noe
av folkets historie. De er
et hardt prøvet folk som
har vært gjennom lange
perioder av krig, okkupasjon og andre livsomveltende uroligheter.
Akkurat nå er det store
spenninger og sterke
Paul Erik Wirgenes
trusler på nordøstGENERALSEKRETÆR I BIBELSELSKAPET grensen mot Russland.
Truslene er ikke bare ord
Akkurat nå pågår forberedelser til
–
de
er
også
periodevise
skuddveksMoster-jubileet som skal feires i 2024.
linger
og
granater.
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i
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er
Da er det 1000 år siden kristenretten ble
Bibelselskapets
modige
formidling
av
satt på Mosterting. Bibelen og fortellBibelen
til
folket.
Ikke
for
å
ta
parti
i
ingene om Jesus hadde da vært kjent i
nasjonenes spenninger, men for å
deler av Norge i lang tid. Mostertinget
forankre håp og tro for det enkelte
var et viktig steg i en lang utvikling.
menneske. Kirkene har en viktig rolle
Den berørte folks verdier og den grunnfor folkets overlevelse – også i de
leggende livstolkningen. Her var lovvanskelige periodene.
givningen språket, ikke sverdet.
Gjennom disse 1000 årene som har
gått, er Bibelen en av de ytterst få bøker
som har vært med oss hele veien.
Ordene fra denne boken har gitt mennesker tro og håp, og bidratt til å forme
det samfunnet som vi i dag er stolte av.
Det er fascinerende å tenke på den
evnen Bibelen har til å gi mening og håp
til ulike livsforhold og tider. Bibelens tid
i vårt samfunn er langt fra avsluttet.
Også i dag er denne boken en viktig del
av menneskers liv og tro.
Det er mange land i verden hvor denne
forunderlige boken spiller en viktig rolle.

Bibelen er en bok som tåler å være midt
oppe i det som er vanskelig. Bibelen gir
språk til klagen og uroen. Bibelen gir
håp om fred og forsoning. Og ikke
minst: Bibelen gir oss fortellingen om
Gud som ble født som et utsatt barn i
vår verden. Jesus kom for å tenne lys i
tilværelsens mørkeste avgrunner –
kanskje nettopp dette perspektivet har
gjort Bibelen så viktig for vanlige menneskers overlevelse og håp.
Bli med og gi en håndsrekning til det
viktige bibelspredningsarbeidet som
pågår i Ukraina, og be om fred for land
og folk.

Vil du vite mer om
testamentariske gaver?
Hvis du ønsker å få tilsendt Bibelgavens brosjyre med informasjon om
testamentariske gaver, kontakt oss på
tlf. 47 97 64 70, eller e-post: giver@bibel.no
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Maidanplassen i Kiev: En skulptur kaster korsets tegn over tusenvis av soldater, befal og offiserer
som er drept i kampene sør og øst i Ukraina. Bibelselskapets arbeid bringer forsoning og håp til det
hardt prøvede landet.
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Fakta om
Ukraina
Offisielt navn: Ukrajina
(Україна)
Norsk navn: Ukraina
Statsform: Republikk i
Europa
Hovedstad: Kiev (Kyjiv)
Innbyggertall:
44 830 000
Landareal: 579 320 km²
Totalareal: 603 550 km²
Innbyggere: Per km²
77,00
Offisielt språk: Ukrainsk
Religion: Ortodoks,
gresk-katolsk, protestantisk og annen
kristendom
Nasjonaldag: 24. august
Statsoverhode:
Volodymyr
Oleksandrovytsj
Zelenskyj
Statsminister: Denys
Anatolijovytsj Sjmyhal
Mynt: Hryvnja (UAH)
(Kilde: Store norske leksikon).
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I en blå-gul påske- og fredsparade i Kharkov (nordøst i Ukraina) bærer deltakerne med seg grener fra trær som skal
likne palmegrenene vi leser om i Bibelen.

De lengter etter fred og
rettferdighet
Hvis du besøker en av bibelbutikkene til Bibelselskapet i Ukraina,
vil du møte en strøm av mennesker. Unge som skal ha presang til
en fødselsdag, eldre som ønsker seg en bibel i storskrift eller en
barnebibel. Eller prester av alle mulige slag, ortodokse fra ulike
kirker, katolske, eller fra en av de mange evangeliske kirkene.

gjerne ha bibler til både pasienter og
ansatte.
Bibelselskapet har vært i stand til å si ja til
mange av disse forespørslene fordi de har
fått mye hjelp fra norske og andre givere.
Men Det ukrainske bibelselskapet gjør så
mye mer enn dette. Da jeg besøkte dem
første gang i 1993, var det noen få, eldre
ansatte som jobbet fra en liten leilighet. Nå,
snart 30 år senere, har de eget hus i fire
byer, og de leder for tiden rådet av religiøse
organisasjoner i Ukraina, et råd som ble
opprettet av Ukrainas første president.
Bibelselskapet nyter stor tillit både i folket
og blant kirkene og har virkelig klart å være
nøytrale i en situasjon hvor det er mye uenighet og strid. Men dette skyldes også at
Bibelen er så viktig for ukrainere flest. Når
vi nå retter en spesiell oppmerksomhet mot
Ukraina igjen, er det for å kunne gi enda
mer støtte. Trusselen om krig henger over
folket, mange lider fordi det er mangel på
både bolig og arbeid, og fattigdommen er
fremdeles stor.
I fjor feiret Bibelselskapet i Ukraina 30 år.
For den eldre generasjonen som opplevde
kommunisttiden, er det fremdeles et under
at dette kunne skje. Men 70 år med et
ateistisk undertrykkende regime har også
satt spor som det vil ta flere generasjoner å
lege. Et av sporene heter korrupsjon – når
alt kan kjøpes for penger, går mye galt, og
urettferdighet settes i system.

Noen har penger å betale med, men ellers
er det hele tiden noen som ber om gratis
bibler – fordi nøden er så stor. Og kirkene
har ikke mye penger, for de har alle store
behov. Dessuten driver kirkene mye hjelpearbeid. Ikke minst bistå de mange som er
berørt av krigen.

Mens våre ukrainske venner kan glede seg
over at kristne verdier settes høyt, i alle fall
fra talerstolene, ser vi at det er langt igjen
til at verdiene omsettes i praksis. Alt for
mange ledere tar imot penger for å gjøre
noe de egentlig vet er galt. Derfor gjenstår
det fremdeles et stort arbeid i Ukraina.
Budskapet i biblene som spres overalt i
landet, må få feste i både hodet og hjertet
hos den enkelte som leser. Da kan det
skapes rettferdighet og fred mellom
mennesker og mellom mennesker og Gud.

•

Fakta om
Ukraina
Befolkningen består
av ukrainere (77,8 prosent), mest vest i
landet, og russere (17,3
prosent), hovedsakelig i
sørlige og østlige deler.
I tillegg finnes minoriteter som hviterussere,
jøder, moldovere og
polakker.
Forventet levealder er
77,4 år for kvinner og
67,7 år for menn (2018).
Hele 60 prosent av
befolkningen lever
under fattigdomsgrensa
(UNDP 2017).
1,7 millioner er internt
fordrevne som resultat
av uroen øst i landet.
Folkemengden synker.
Flere millioner er
arbeidsmigranter, særlig
i Russland og Polen.
(Kilde: CIA – World Factbook)

Blir du litt lenger i butikken, vil du etter
hvert møte offiserer fra hæren. De ønsker
bibler til sine soldater i frontlinjen, til en av
de mange enkene – eller til sine kolleger.
Og så kommer de fra sykehusene og vil
nummer 1 I 2022I Bibelgaven
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Nizjyn
Nizjyn er en by i Tsjernihiv
oblast i Ukraina, 150 km
nordøst for Kiev, og har i
underkant av 70 000 innbyggere.
St. Nikolas-katedralen
troner over byen med
grønne kupler og gullbelagte
spir, men det er ikke dit vi
skal. Fader Michaels ortodokse menighet holder til i
det som kalles «St. Nikolas
undergjørerens kirke». På
kirketomten er det tre
bygninger: Presteboligen og
sommer- og vinterkirken.
Mens sommerkirken er
under oppussing, holder
menigheten til i den enklere
vinterkirken. Fra gammelt
av hadde man to kirkebygninger, der den minste
ble brukt om vinteren, ettersom den var enklere og
rimeligere å varme opp. Ved
inngangsdøren er det en
liten bokkiosk med bibler og
kristen litteratur fra
Bibelselskapet.
Foto: Det ukrainske bibelselskap

– Jeg har mange favorittsteder i Bibelen, men skal jeg velge ett, må det være «Gud er kjærlighet», sier fader Michael i
«St. Nikolas undergjørerens kirke».

Bibeldag i Nizjyn
– Veien til de voksnes hjerte går gjennom barna!
Det er fader Michael som sier dette med alvor. Han er prest i det
som kalles «St. Nikolas undergjørerens kirke» i byen Nizjyn i
Øst-Ukraina.
Med bil tar det to timer å kjøre hit fra
hovedstaden Kiev. Det er stille idet vi passerer bygrensen, for også her er det nedstengninger på grunn av korona-pandemien. Men vi er her for å feire Bibelen, og
fader Michael har lovet oss fest.

– De gamle kirkebygningene ble brukt til
lagerhus, gymsaler og staller, forteller fader
Michael.

– Etter sovjettiden lå denne kirken i ruiner.
Også menigheten og samfunnet var
ødelagt, forteller Michael.

Fader Michael – i hele sin geistlige klesdrakt – hopper opp på scenen i samfunnshuset og gir den lokale pop-stjernen i
60-årene et smellkyss på kinnet.

Som prest ble han på 90-tallet kalt til et
område av landet der det knapt hadde
eksistert kristent arbeid på mange tiår.
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Bibelen har forandret Ukraina
– Hvilken fantastisk sangerinne!

Som en av mange har hun i dag vært med
på å gjøre Bibeldagen i Nizjyn til en fest for
lokalbefolkningen. Foran scenen står den

håndskrevne Bibelen på ukrainsk oppstilt:
Ingen skal glemme hva vi er her for å feire.
– Det er dette vi gleder oss over: At Bibelen
er brobygger og vegviser i det ulykkelige
landet vårt, sier fader Michael til forsamlingen.
Samfunnshuset hadde vært fullt om ikke
det var for smittevernbestemmelsene som
senhøstes i fjor også rammet Ukraina.

Første bibel
– Jeg vokste opp i en kristen familie i VestUkraina. Likevel tenkte jeg aldri på å bli
prest. Mine interesser gikk i retning av
kunsten – og jeg utdannet meg til å bli
treskjærer, forteller fader Michael.
I 1992, året etter løsrivelsen fra
Sovjetunionen, giftet Michael seg med sin
kone Darya. Presten som foretok vielsen,
skjønte nok at dette ekteparet hadde et
nærmere forhold til Bibelen enn de fleste.
Etter bryllupet sa han:
«I denne kirken har vi nesten ingen bibler,
men jeg har noen få liggende bak alteret.
Og til nettopp dere vil jeg gi et eksemplar.»
Det var den første Bibelen i fader Michaels
eie. Det var ikke en liten gave brudeparet
hadde fått av sin prest: På begynnelsen av
1990-tallet kostet en bibel det samme som
en pensjonist fikk i trygd hver måned.
– Da jeg leste Det gamle testamentet, ble
jeg av og til skremt og overrasket over de
blodige krigsskildringene og beretningene
om vold. Men etter å ha lest Bibelen til
ende, skjønte jeg at den speiler menneskets liv: Hverken mitt eller andres liv består
kun av kjærlighet og lykke, men rommer
også mye smerte, forteller Michael.

En tragedie
– Jeg og min kone mistet vårt første barn.
Den tragedien har fulgt oss gjennom hele
livet, men den bidro til å gi livet mitt en ny
retning. Jeg søkte stadig oftere til Bibelen,
og opplevde at Gud kalte meg til prestetjeneste, sier fader Michael.
– Særlig opplevde jeg arbeidet blant barn
og unge som en hovedoppgave.
Som i en rekke andre byer i Ukraina er det
også i Nizjyn mange foreldreløse barn, eller
barn som på grunn av vold eller rusmisbruk
hjemme, lever på gaten.

– Å miste et barn til kriminalitet, prostitusjon eller narkotika, er like ille som å miste
et barn i svangerskapet, sier fader Michael.

Julenissen
Vi merker oss at hans tidligere profesjon
som treskjærer gjenfinnes i utsmykningen i
kirken. Til høyre for alteret står selveste St.
Nikolas utskåret i tre.
– Jeg setter pris på historiene om St.
Nikolas som kommer med gaver til barn og
ungdom. Jeg kan ikke gi mitt døde barn en
fysisk gave, men jeg gjør mitt beste for å
hjelpe de andre barna som trenger en far
eller mor her i Nizjyn, sier presten.
Etter at hans første barn døde, fikk fader
Michael og kona hans to friske og sunne
barn:
– Min sønn tenkte lenge at han skulle bli
prest som meg, men jeg så at han hadde
matematiske evner, og nå gjør han det godt
innen IT-bransjen, forteller Michael.
Menighetens bil, som har transportert oss
denne dagen, er finansiert av ham.
– Egentlig var det en gave til hans mor, men
vi er alle enige om at det er en gave til vårt
felles arbeid, smiler fader Michael.

Arbeid blant barn og unge
Før selve bibeldagsfeiringen blir vi tatt med
på en rundtur i byen, der vi får flere glimt av
menighetens omfattende arbeid.
– For 15 år siden startet jeg og min kone,
Darya, en kunstskole for barn. Gjennom den
skolen har mange kommet til kirken.
Darya underviser ved denne skolen og blir
derfor ofte gjenkjent når vi oppsøker
familier eller institusjoner.
I mange år har Bibelselskapet formidlet
historier om Den blå barnebibelen som har
brakt generasjoner av mennesker til tro i
Ukraina. Den er selvsagt med på våre besøk
til institusjoner og familier.
– Bibelselskapet er i dag en av de viktigste
brobyggere og fredsapostler i Ukraina, for
Bibelen forener oss der alt annet splitter.
For meg betyr det lite om man er ortodoks,
katolsk eller protestant – vi tjener alle den
samme Gud, og Bibelen er Guds ord.

•

Bibelen betyr
fred og
forsoning
En håndskrevet bibel har
blitt beviset på at sameksistens og fred er mulig på
tvers av kulturelle, religiøse
og språklige skillelinjer – til
og med på tvers av militære
fronter. Bibelen er blitt et
symbol på fred i Ukraina.
I Bibelselskapets aksjon
«Håndskrevet bibel» deltok
over 30 000 ukrainere fra
alle oblaster (fylker) i
landet, inkludert områdene i
Donbass-distriktet og på
Krim-halvøya som nå er
okkupert og annektert av
separatister.
«Håndskrevet bibel» satte
tre nasjonale rekorder:
1. Det er den største
håndskrevne boken i
Ukraina. 2. Det er den
boken som inneholder den
største mengden forskjellige
typer håndskrift fra moderne
ukrainere. 3. Det er det
største antall boksider satt
sammen til ett bind.
7. juni 2021 ble den ferdige
Bibelen presentert under en
seremoni i St. Sophiakatedralen i Kiev.
Representanter for regjeringen og Kiev kommune
deltok.
Foto: Bjørn Håkon Hovde
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Bønnefellesskap
Volodomyr er pastor i den
fullevangeliske kirken i
Nizjyn og selvskreven deltaker i bibeldagsfeiringen.
Hans familie er ukrainere,
men var bosatt i
Usbekistan. I 1998 kom
Volodomyr til Nizjyn etter
studier ved pinsevennenes
seminar i Vilnius, Litauen.
– Det var vanskelig å
rekruttere pastorer hit, for
denne delen av Ukraina var
hardere rammet av den
ateistiske propagandaen fra
kommunistmyndighetene
enn områdene lenger vest,
forteller han.

Den blå barnebibelen
Ikke bare barn, men også voksne, er målgruppen når Den blå barnebibelen deles ut.
– Denne Bibelen er det beste redskapet vi har for nye bibellesere. Jeg anbefaler ofte
mottakerne å starte med Matteusevangeliet. Deretter kan de lese Romerbrevet, som på
en måte er en katekisme med bibelsk teologi, uttalte erkebiskop Yevstratiy i Den ukrainsk
ortodokse kirken til Bibelselskapet i 2018.

•

Menigheten er levende,
men den teller ikke mange
mennesker.
– I åtte år har lederne fra de
ulike kirkesamfunnene i
byen hver uke kommet
sammen for å be for
Ukraina. Også byens ordfører har tatt del, sier
Volodomyr.
– Vi er takknemlige for å ha
med oss ordføreren, og at
både sekulære og kirkelige
institusjoner trekker i
samme retning. Det vi har
felles, er Bibelen. Derfor er
vi takknemlige for bibelvenner i Norge som hjelper
oss med å spre evangeliet,
sier han.

Alene med åtte barn
Alla er alenemor for åtte barn (og en del hunder) etter at ektemannen forlot henne. Ikke
alle barna er hennes, men hun måtte ta over ansvaret for fire andre barn etter dødsfall i
familien. En periode bodde noen hos bestemoren, men det ble umulig på grunn av hennes
alkoholmisbruk. Nå er Alla og barna del av pastor Volodomyrs menighet – og de får jevnlig
hjelp, også med matrasjoner og andre nødvendigheter.

•
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Krisesenter for barn
For seksten år siden tok en
gruppe ledet av Inna (bildet) initiativet til å opprette
et krisesenter for hjemløse
barn og barn som var utsatt
for vold og overgrep i
hjemmet.

Besøk på barnehjemmet
– Det er 150 barn på dette hjemmet, og de har ulike handikap. Jeg vet at de alle vil ta vare
på Den blå barnebibelen som en skatt – og legge den under hodeputa. De som kan lese
selv, vil gjøre det, eller en av våre medarbeidere vil lese for dem, sier Olena som i 15 år har
vært direktør for barnehjemmet.

•

– Vi så elendigheten, vi
merket oss barna som
levde i kloakken eller på
jernbanestasjonene, og
ønsket å gjøre noe for dem,
sier hun.
I dag er det om lag 40 barn
i alderen 3–14 år på krisesenteret. Her bor de i inntil
ni måneder, før de kan
plasseres i fosterhjem.
– Det største problemet vi
opplever er alkoholisme,
narkotika og prostitusjon.
Det siste året har det vært
et økende problem at barna
trekker ut på de store
hovedveiene mellom byene
for å selge seg selv, forteller Inna.
Krisesenteret følger opp
samtlige barn, også etter at
de er plassert i fosterhjem.
– Vi har hittil ikke måttet
hente tilbake noen av dem.
De fleste får gode liv, men
en del sliter også med
traumer som det tar lang tid
å lege, sier hun.

Hjemløs familie
Inne i kirken venter en familie på oss. De er egentlig fra landsbygda, men hører til i fader
Michael sin menighet. Familien på fem mistet nylig sitt hjem i brann. Klær, bøker og andre
eiendeler forsvant, men menigheten hjelper familien etter beste evne.
– Nå er dette min bok, sier Dimitri, den mellomste i søskenflokken. Han holder et godt
grep om barnebibelen med den ene hånden, mens han tenner et lys med den andre.

•

– I dag får dere en bibel,
vet dere hva vi kan lese
der? spør vi barna.
– Vi kan lese om Jesus, og
at han var glad i alle barn,
sier en frimodig gutt på ca.
12 år.
nummer 1 I 2022I Bibelgaven
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Kompas-kyrkja
– Allereie i 1994 blei eg ein
kristen, fortel pastor Vasilij
(bildet).
Familien bar på ein kristen
arv: Oldefar hans hadde
under Stalin-tida fått 25-års
fengselsstraff for å vitne om
trua si.
– Motet hans heldt familien
min fast i trua på Jesus,
seier Vasilij.
– I det ukrainske militæret er
det ikkje noko feltprestkorps. Derfor reiste eg sjølv
rundt og vitna for soldatane
ved frontlinene, fortel han.
– I 1999 var eg utsett for ein
helikopterstyrt. Eg skada
ryggen og fekk tidleg
pensjon. Da eg kom attende
til Zjytomyr, søkte eg opp
kameratane mine frå
militæret. Dessverre var
mange av dei døde – og
konene og borna deira
hadde mista mann og far.
Dei blei eit kall for meg. Eg
søkte meg til eit teologisk
seminar og tok utdanning
der og etablerte den evangeliske Kompas-kyrkja her i
byen.
Krigsoffer, krigsenker og
farlause utgjer
grunnstamma i kyrkjelyden
som har medlemmer langt ut
over bygrensene.
Foto: Det ukrainske bibelselskap
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Julia (til venstre med sonen David på armen), Larissa (til høgre) mellom dei står svigerdotter til Larissa og barnebarna.

Krigsenkene i Berdytsjiv
– Eg var gravid i sjette månad da mannen min forsvann. Det gjekk
3,5 månad før han blei funnen. Da hadde laushundar ete opp halve
kroppen hans.
Julia har sete lenge stille og ikkje sagt noko.
Ho har late veninna Larissa føre ordet.
Dei er begge krigsenker etter dei mange
offiserane og soldatane som har falle i
kampane sør og aust i Ukraina.
I femte etasje i ei bustadblokk i byen
Berdytsjiv bur Larissa saman med med
svigerdottera si og dei tre borna hennar på
eitt rom og kjøkken.I dag er også Julia på
besøk. Begge er med i bønefellesskapen
som Kompas-kyrkja til pastor Vasilij driv i
nabobyen Zjytomyr.

Gjekk i krigen for sonen
– I 2014 fekk sonen vår innkalling til militær
mobilisering. På det tidspunktet var han
småbarnsfar, og både eg og mannen min
var fortvila over tanken på at han skulle dra
frå familien, fortel Larissa.

Mannen hennar hadde vore offiser i den
sovjetiske armeen og hadde difor mykje
militær trening, og meinte han kunne vere
til nytte.
– Først seinare fekk eg vite at han hadde
teke kontakt med militæret og bede dei
sende han i staden for sonen vår, seier
Larissa.
Utan tydeleg å seie kva oppdraget gjekk ut
på, drog han til frontlina – og vende aldri
heim.
– Hadde eg visst dette, ville eg neppe ha
tillate han å dra, seier ho.

Dødsbodet
Kl. 12 den 23. januar 2015 blei Larissa oppringt av ein av offiserane i bataljonen til
mannen.

– Han fortalde meg at det tidleg same dag
hadde vore harde trefningar. Avdelinga
mannen min var med i, hadde gått opp på ei
høgd for å rekognosere i områda ved
Debaltseve. Det hadde skjedd ei misforståing, slik at dei ikkje hadde ryggdekning
av medsoldatar. Da hadde opprørarane
kome med seks tanks og køyrt over dei,
seier ho stille.
I mange månader bar ho på sorga åleine.
– Eg trudde lenge eg skulle bli galen.
Ein dag ringte pastor Vasilij og inviterte meg
med på ein kristen leir for krigsenker og
etterlatne. Det redda meg, seier ho.

men da han forsvann, var han på permisjon i
Berdytsjiv.
– Berre veker etter at eg hadde fødd sonen
vår, David, fekk eg melding om at mannen
min var funnen drepen, fortel Julia.
Nokre forsøkte å dysse ned saka og hevda
det var sjølvmord.
– Mannen min var ein sentralt plassert
offiser i den ukrainske hæren, og heller ikkje
her heime, langt frå kampane, kjende han
seg trygg. Han visste det var infiltratørar i
nærområdet, fortel Julia.
Ho er viss på at det ikkje kan ha vore sjølvmord, men at han blei fanga og likvidert av
agentar for separatistane.

Eit par av dei gamle synagogene i
Berdytsjiv er framleis i funksjon
som gudshus.

Pastoren hadde blitt tipsa om Larissa av ei
anna enke i kyrkjelyden, og inviterte henne
med på eit leiropphald i regi av kyrkja.
Fellesskapen ho fann der, gav henne nytt
håp og framtidstru.

– For å få krigsenkepensjon treng eg bevis
på at han blei drepen i krig – og saka skal no
handsamast i rettsvesenet, fortel ho.

Berdytsjiv

– Eg hadde aldri tidlegare skjønt at ein
kunne lese Bibelen og be på den måten
pastor Vasilij lærte oss. For meg hadde
bøner vore eit fast formular som eg sa fram i
kyrkja. No skjønte eg at eg med eigne ord
kunne leggje alt fram for Jesus, fortel ho.

Da Larissa tok kontakt, var Julia innlagt og
fekk psykiatrisk behandling.

Kristen leir for etterlatne

Sonen, som faren hadde redda frå krigen,
arbeider no ved ein kjemisk fabrikk i
Tsjekkia – og brødfør kona og dei tre borna
som bur i lag med bestemor si.

Julia
I dei ukrainske media var det på denne tida
store oppslag om eit gruvekkande likfunn i
byen: Ein mann hadde blitt funnen hengt og
han var delvis oppeten av laushundar. Han
hadde etterlate seg ei gravid kone.
– Eg skjønte raskt at denne kvinna trong
hjelp, fortel Larissa.
Ikkje lenge etter kom ho i kontakt med Julia
og inviterte henne med i bønefelleskapen.
– Også eg kjem frå ein militær familie, bryt
Julia inn.
– Far min hadde gjort teneste i Afghanistan.
Gjennom det han fortalde, forstod eg alt som
lita jente kva krig innebar, seier Julia.
– I 2014, da kampane braut ut på austfronten, møtte eg mannen min her i byen, og
vi gifta oss året etter.
11 månader var alt dei fekk saman. Han
hadde vore i krigssona tidlegare same året,

Bønefellesskapen

– Eg hadde det vondt, men eg var ikkje blitt
galen. Under sjukehusopphaldet tok eg til
med å lese i Den blå barnebibelen. Der las
eg at Jesus hadde døydd for oss, slik at alle
som trur på han skal oppstå til evig liv, smiler
ho forsiktig.
– Derfor er eg viss på at eg ein dag skal få
sjå mannen min att.
Gjennom Kompas-kyrkja har begge kvinnene
fått ein ny familie.
– Det er litt langt å køyre, men vi prøver å
kome oss til kyrkja kvar søndag. Elles held
gruppa av enker kontakt via digitale videomøte, fortel Larissa.
Gruppa tel no om lag 15 krigsenker frå heile
landet. I møta innleier dei først med samtale
og går deretter over til eit bibelstudium.
– No har vi kome til Jakobs brev. Det kjem
alltid fram mange spørsmål, og ho som leier
gruppa held andakt og styrer samtalen, seier
Julia.
– Takk for at de i Bibelselskapet har støtta
kyrkja vår med biblar og anna materiell. Utan
fellesskapen vi har blitt ein del av, er eg redd
for at mange av oss hadde gått til grunne.
For eg veit at Jesus lova oss at der «to eller
tre er samla i mitt namn, der er eg midt
imellom dei».

Berdytsjiv er ein historisk by
i Zjytomyr oblast (provins)
nord i Ukraina. Byen ligg
rundt 40 kilometer sør for
Zjytomyr og har om lag
80 000 innbyggjarar.
Berdytsjiv var frå 1600- til
1900-talet eit kulturelt
sentrum for jødar, polakkar
og ukrainarar. Etter den
tyske innmarsjen 7. juli 1941
blei den jødiske befolkninga,
som utgjorde omtrent halvparten av dei 66 306 innbyggarane, samla ved
flyplassen og systematisk
slakta ned. Da Den raude
armeen frigjorde Berdytsjiv
15. januar 1944, var det
berre 15 jødar att i byen.

Zjytomyr
Zjytomyr er ein by og administrasjonssenter i oblastet
med same namn. Byen ligg
i det nordvestlege Ukraina
og har om lag 250 00 innbyggarar.
(Kjelde: Wikipedia)
Foto: Bjørn Håkon Hovde

•

nummer 1 I 2022I Bibelgaven

11

BIBELGAVEN I UKRAINA
TEKST: ANATOLIY RAYCHYNETS I FOTO: KRISTINA GOGIJA

Representanter fra Bibelselskapet i Norge og Ukraina var til stede da barna ved krisesenteret i
Zjytomyr fikk Bibelen i gave.

Bibeldagen
2022 støtter:
• Ord om håp –
Bibelen i møte med
vold i hjemmet og
menneskehandel
• Bibler til flyktninger
fra Øst-Ukraina
• Bibelutgaver for
barn og ungdom
• Ferdigstillelse av
oversettelsen av
Bibelen til moderne
ukrainsk

Se videoklipp om
Bibelselskapets arbeid
i Ukraina

giver@bibel.no
Gavekonto:
3000 16 16869.
VIPPS: #94418.
www.bibeldagen.no
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Hvilke prosjekter er du med og
støtter på Bibeldagen?
Ord om håp
Sammen med frivillige fra ulike menigheter
i Kiev fikk jeg en enestående mulighet til å
besøke familier som er i vanskelige livssituasjoner. Vi delte oss inn i grupper og

gikk fra hus til hus. Der møtte vi hele
familier, eller deler av familier, og fikk høre
deres historier. Under disse besøkene
møtte jeg også mange barn som hadde blitt
forlatt av foreldrene på grunn av arbeidsmigrasjon eller andre årsaker, for eksempel

bestemte meg for å ta en kort spasertur i
parken. Der la jeg merke til en ung kvinne
og en gutt på en benk i skyggen av et tre.
De leste i en barnebibel, en slik som vi har
gitt til familier som er berørt av konflikten i
Øst-Ukraina.
– Hvordan har dere fått tak i den Bibelen?
spurte jeg.
De svarte at de kom fra en liten by i
Zjytomyr-provinsen og var i Kiev fordi
ektemannen og faren, en soldat, hadde blitt
alvorlig såret i kamp og lå kritisk skadd på
et militærsykehus. De hadde aldri gått i
kirken før. Men da denne forferdelige
situasjonen oppsto, gikk moren til en
menighet for første gang i sitt liv, og søkte
trøst for sin smerte og frykt.
Der la noen av Bibelselskapets frivillige
merke til den gråtende kvinnen og gutten,
og ga dem en barnebibel.
– Vi har nå lest den sammen i to dager, og
jeg kjenner at frykt og smerte glir bort på
en mirakuløs måte. Vi fant Gud, og klamrer
oss til ham, for vi trenger ham veldig! Det
var også han som sendte oss en kirkelig
medarbeider som inviterte oss hjem til seg,
så nå har vi et sted å bo her i byen, sa
kvinnen.
– Jeg hadde ikke trodd at kristne var så
hyggelige, og at Bibelen er så fantastisk.
Gud, som jeg ikke kjente før, kom til familien min gjennom denne boka, fortalte hun
senere.

Bibeloversettelse til moderne ukrainsk
I samarbeid med Det Norske Bibelselskap
har Bibelselskapet i Ukraina fullført en ny
oversettelse (fra masoretiske tekster) av
Bibelen til moderne ukrainsk språk.
Fortsatt gjenstår oversettelsen av en fullstendig ortodoks utgave av Bibelen.
prostitusjon. Disse barna lever og vokser
opp under svært vanskelige forhold.
Støtte og deltakelse til Ord om håp-prosjektet gjør at vi kan gi bort hundrevis av
fantastiske barnebibler til barn som er oppvokst under forhold som får hjertene våre
til å blø. Jeg skulle gjerne formidlet synet
av smilende, glade ansikter på barn som
klemte Bibelen de hadde fått til brystet.

Bibler til flyktninger fra Øst-Ukraina
Jeg hadde hatt en utfordrende dag, og

Også trykking av nye opplag, promotering
og distribusjon av bibeloversettelsen
krever videre finansiering.
Disse oversettelsene har lenge vært
etterlengtet blant de kristne i Ukraina, men
arbeidet er ikke fullført før Bibelen ligger i
hånden til mottakerne. Nå gjenstår det
promoteringsarbeid og finansiering/støtte
til ukrainske troende som ikke er i stand til
selv å kjøpe den nye Bibelen, eller betale
full pris for den.

•

Videre satsing
på barnebibler
«Kjære venner! La
oss aldri glemme at
det vi gjør formidler
trøst og oppmuntring til mange, selv
om vi hverken vet
om, eller kan se, de
fleste av dem! Et
møte som dette,
med en kvinne og
hennes oppriktige
takknemlighet, er
den beste lønnen vi
kan få. Takket være
støtte og bønner fra
mange i forskjellige
deler av verden,
kom Frelseren til en
familie gjennom en
barnebibel vi sammen har produsert
og distribuert!»
Anatoliy Raychynets, assisterende generalsekretær i Det
ukrainske bibelselskap.

FOTO: DET UKRAINSKE BIBELSELSKAPET
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Biskop Vitaliy
Vitaliy Kryvytskyi (født 19.
august 1972 i Odessa,
Ukrainsk SSR) er siden 30.
april 2017 romersk-katolsk
biskop for bispedømmet
Kiev-Zjytomyr, som omfatter
den ukrainske hovedstaden
og tilgrensende områder.
Hans familie er av polsk
opphav, men den har i
generasjoner vært hjemmehøende i Odessa i
Sør-Ukraina.
Kryvytskyi startet sitt arbeid
i den katolske ordenen
«Salesianerne av Don
Bosco» i 1989. Han begynte
i tjeneste for Den katolske
kirke i 1991 og ble ordinert til
prest i 1997 etter utdannelse
ved katolske seminarer i
Hviterussland og Polen
(Grodno, Krakow, Lublin).
Samme år returnerte han til
Ukraina og fortsatte sitt
arbeid innen Salesianerordenen med tjeneste som
blant annet ungdomsprest i
Odessa, Zjytomyr og Lviv.
Den 30. april 2017 ble han
av pave Frans utnevnt som
biskop av Kiev-Zjytomyr.
24. juni samme år ble han
ordinert til tjenesten i Kiev
av erkebiskop Claudio
Gugerotti.

Kilde: Wikipedia
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Biskop Vitaliy Kryvytskyi (f. 1972) har siden 2017 vært katolsk biskop i Kiev-Zjytomyr. I dette intervjuet avslører han
hvordan hans oppvekst i et hus splittet mellom to livssyn formet hans framtid og kall.

Huset med de to utgangene
– Jeg ble katolsk døpt, men fikk ingen kristne impulser med meg
hjemmefra. Min mor var medlem av kommunistpartiet og påla oss å
holde Jesus på armlengdes avstand.
Det er søndag, og vi hører lyden fra messen
som pågår under oss i den vakre St.
Alexander-katedralen. Kirken ligger på en
høyde ikke langt fra Maidan-plassen i Kiev
der det vinteren 2013/2014 kom til krigsliknende kamper mellom demonstranter og
myndigheter. Flere ble drept.
– Min onkels familie, altså min fars bror,
bodde i samme hus som oss, fortsetter
biskop Vitaliy Kryvytskyi.
De to husstandene hadde hver sin inngangsdør, og familiene levde etter vidt
forskjellige regler.
– På «vår side» var det husvask hver søndag, mens familien i den andre halvparten
av boligen ikke rørte en finger og feiret
dagen i kirken.
Biskop Vitaliy er forholdsvis ung, ennå ikke
50 år, spedbygd – og mild i sin framtreden
og væremåte.
Han er født i byen Odessa – som av ukrainere gjerne oppfattes som en stat i staten –
med sitt eget lynne og folkesjel.

Før paven kalte Vitaliy til biskop, arbeidet
han i 20 år som sjelesørger og prest.
– Min utdannelse har jeg fra Det teologiske
seminaret i Grodno, Hviterussland, mens
det fortsatt var i drift, og deretter fra Krakow
og Ljublin i Polen, forklarer han.

Huset med de to utganger
– Jeg vokste altså opp i skjæringspunktet
mellom to verdener, men jeg vet at min onkel og hans familie ba intenst for meg, og
oss, på den andre siden av veggen.
– Min fars familie hadde alltid vært praktiserende kristne. Men da han giftet seg med
min mor, sluttet han å gå i kirken, forklarer
Vitaliy.
Hans farfar hadde måttet gå i fengsel for sin
tros skyld.
– Jeg husker vi hadde noen bilder av farfar
hjemme, men mor brente dem alle. Han ble
sett på som en skam som ikke skulle henge
ved familien.
Onkelens familie, i andre enden av huset,
ledet ham likevel i retning av Jesus.

– Jeg så deres tro i hverdagen. Det inspirerte meg som 15-16-åring til å begynne å
lese kristen litteratur. Året etter, i 1988, fikk
jeg for første gang mitt eget nytestamente.
– I arbeidet som prest ser jeg at samfunnet
rives mellom to verdener av troende og
ikke-troende, på samme måte som i min
oppvekst, og jeg ber Gud om visdom til å
møte mennesker på rett måte, sier Vitaliy.
Et par år senere fikk biskopen endelig kjøpe
sin første hele bibel.
– Jeg husker den kostet 55 rubler. Det var
samme beløp som alderspensjonister fikk i
månedstrygd på den tiden, men det var den
beste gaven jeg noensinne har gitt meg
selv.

– Hver uke kommer det nye mennesker til
kirken som ikke kjenner Bibelen. Mange av
dem bærer på traumer.
– For ikke lenge siden deltok jeg på en
reise til krigssonen i Donbass i Øst-Ukraina,
der jeg var til stede ved flere kristne husmøter, forteller Vitaliy.
Frivillige fra den lokale menigheten hadde
en stund delt ut bibler til de frammøtte, men
mot slutten av møtene måtte de alltid samle
dem inn igjen til neste møte. Det var ikke
nok bibler til alle.
– Da jeg kom forrige gang, kunne jeg, takket
være Bibelselskapet, si at denne gangen
kan dere beholde Bibelen.

– I løpet av prestestudiene kom jeg i kontakt med den katolske Salesianer-ordenen
som har ungdom som sin fremste målgruppe.

– Det er vanskelig for meg å formidle den
gleden jeg opplevde hos disse menneskene. Jeg så i øyene deres noe som minnet
meg om gleden jeg selv opplevde da jeg
som 17-åring for første gang kunne kjøpe
min egen bibel.

Ordenen har sentre i alle de store byene i
Ukraina.

Nå er det en stor vekkelse i disse områdene.

– Gjennom ungdomssentrene oppsøker vi
unge med ulik bakgrunn, til og med bander
som driver med gjengoppgjør, narkokriminalitet og prostitusjon, forteller Vitaliy.

I en helt annen – og fredeligere – del av
landet, hadde ordføreren i Zjytomyr en
periode invitert til bønnefrokoster.

Arbeid blant barn og unge

– I kommunikasjonen med disse ungdommene nevner vi aldri ordet «Gud». Vi vil at
den enkelte gutt eller jente selv skal
komme fram til hans navn.
– Når de kommer til oss og spør om Jesus,
da vet vi at vår misjon har lykkes, smiler
Vitaliy.
I den videre oppfølgingen av de unge er
Bibelselskapet en nøkkelaktør. Avhengig av
hvor langt den enkelte har kommet på
trosreisen, kan Bibelselskapet bistå med
trosopplæringsmateriell og bibler.

Bibelbehov
– Hva betyr Bibelen for deg?
– Den er som mat på bordet!
– Bibelen er Guds brev til meg personlig,
men den er også personlig skrevet til min
neste – det er derfor det er så viktig for
meg å dele evangeliet med andre, sier
biskopen.
Det er fortsatt et stort udekket bibelbehov i
Ukraina.

– Derfor tok han kontakt med meg og
fortalte at han til neste møte trengte 30
bibler: «Da har jeg nemlig invitert politikere
fra alle partiene i kommunestyret – og
ingen har bibler», sa han.
– I slike sammenhenger vet jeg at
Bibelselskapet hjelper oss, sier Vitaliy.
Foran oss på bordet ligger det en full skål
med muffins med fargerik glasur.
– Caritas er vel kjent også i Norge? spør
biskopen.
– I går feiret vi 25-årsdagen for Caritas’
arbeid i Ukraina. Kakene på bordet er etter
feiringen – vær så gode å forsyne dere!
Caritas driver i disse dager et stort arbeid
blant flyktninger fra Afghanistan. Samtlige
er muslimer.
– De skal videre til Italia, men mens de er i
Ukraina ønsker vi å møte dem med Guds
ord. Behovet for Bibelen er enormt i dette
landet. Derfor er vi dypt takknemlige
overfor bibelvenner i Norge og andre land
som setter oss i stand til å gi evangeliet
videre, sier Vitaliy.

Den katolske St. Alexanderkatedralen i Kiev.

Kirkestrid
Den ukrainsk-ortodokse
kirken var opprinnelig en del
av Den russisk-ortodokse
kirken (Moskva-patriarkatet). På grunn av politiske
motsetninger brøt deler av
Den ortodokse kirken med
Moskva 15. desember 2018
og etablerte seg som en
selvstendig kirke med direkte tilsyn fra patriarken i
Konstantinopel (Istanbul).
Den ukrainsk-ortodokse
kirken ble godkjent av
patriarken av
Konstantinopel i 2018 som
en (delvis) selvstendig kirke
med direkte tilsyn av ham.
Den ble opprettet ved at to
kirker slo seg sammen; en
gammel vest-ukrainsk, selvstendig ortodoks kirke med
røtter flere hundre år tilbake
i tid, og en utbryterkirke fra
Den russisk-ortodokse kirke
som ble dannet da Ukraina
ble egen stat i 1991.
Fremdeles er Den russiskortodokse kirken, ofte kalt
Moskva-patriarkatet, en
stor kirke i Ukraina. Også
den kaller seg Den ukrainskortodokse kirken.

•
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«Det var på eit
bibliotek 35 år
seinare eg første
gong kom over ein
bibel. Bibelen var
ei ny bok for meg,
men eg las, og
oppdaga at dette
var levande ord.
Nå har eg lese
Bibelen i 30 år, og
kvar gong eg les,
er han ny.»
Svetlana

Annakvar veke tek Svetlana (84) turen ut til utkanten av Kiev til ein heim for eldre – for å lese Bibelen og be med saman
med mange dei som bur der.

–Dei må få vite at dei er
elska av Gud
På eit spesielt senter i utkanten av Kiev bur mange eldre som har
levd liva sine på «dei store scenene» i Ukraina; dansarar, forfattarar, songarar og skodespelarar. Til denne heimen kjem det
annakvar veke ein pensjonist for å vere «sola» både for bebuarar
og tilsette.
Svetlana er godt kjend her, ho kom hit allereie i 1959, da med barn frå barneheimar ho
var direktør for. Barna heldt konsert for
bebuarane, og kom kvar veke med ei eller
anna framsyning. No er det lenge sidan 84
år gamle Svetlana var i arbeid, men ho har
halde fram med å kome til dette senteret,
sjølv om kreftene no gjer at det berre blir
annakvar veke. Sjølv har ho ikkje stor
familie, søskena hennar døydde da ho var
lita. Men ho har fått mange andre søsken
etter kvart.
– Eg spelte alltid roller og levde andre sine
liv. Men så skjedde det at eg fann heim til
meg sjølv og oppdaga kven eg er – og kven
det er som har skapt meg og gitt meg liv,
seier ho. Mamma var ikkje kristen, men eg
veit at bestemor bad for meg. Etter at eg
møtte Jesus og forstod at han tok syndene
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mine og straffa for dei på Golgata, visste eg
at det var mange som hadde bruk for
Ordet.
– Bibelen er viktig for meg. Eg reknar 14.
oktober 1991 som min andre fødselsdag.
I studietida las eg mykje, både vitskap og
livssyn, og blei musikkpedagog i 1957. Det
var på eit bibliotek 35 år seinare eg første
gong kom over ein bibel. Bibelen var ei ny
bok for meg, men eg las, og oppdaga at
dette var levande ord. Nå har eg lese
Bibelen i 30 år, og kvar gong eg les, er han
ny.
– Eg har ofte tenkt på Paulus, og korleis
han levde før han møtte Jesus. Ved
Damaskus vart livet hans heilt forandra! Så
kanskje livet mitt ville vore annleis om eg
hadde møtt Jesus tidlegare? … Eg sørgjer
eigentleg over dei «fattige» åra, da eg ikkje

Gennadij set pris på ein god samtale.

Jaroslav sat med tårer i auga da han fekk Det nye
testamentet i stor-skrift.

kjente Bibelen. Men det er underleg å tenkje attende, og sjå på kor tolmodig Gud var
med meg. Fleire gonger før 1991 var eg i
situasjonar som kunne kosta meg livet.
Men Gud berga meg, og eg trur det var for
at han ville eg skulle hjelpe andre som ikkje
veit at Gud elskar dei.

enden av livet, men eg veit at det snart er
slutt for meg. Eg kan ikkje vite noko om det
som kjem etterpå, men eg veit eg må gjere
opp statusen min før det er for seint. I
denne samtalen har vi snakka om fortida,
men den har tvinga meg til å tenkje på
framtida. Eg prøver å overtyde meg sjølv
om at livet mitt ikkje var bortkasta, så derfor
skal eg lese i Det nye testamentet når de
har gått. Og kanskje finn eg noko som grip
tak i meg i Salmane?

Denne dagen kjem Svetlana til eldrebustaden saman med to representantar frå
Det ukrainske bibelselskapet, ein fotograf
og meg. Vi har med Det nye testamentet og
Salmane – i storskrift til utdeling. Mange av
dei som bur her, ser ikkje godt lenger. Fleire
av dei har aldri hatt ein bibel eller eit NT før.
Vi får ein prat med to av dei.
Gennadij er, ifølgje han sjølv, ein håplaus
romantikar. Han har ein doktorgrad, har
sjølv skreve bøker om mange emne og har
interesse for gamle tekstar.
– Lykka er å leve ut draumane sine, seier
han. – Eg har ei kritisk og filosofisk haldning til alt eg les. Bibelen kom eg borti på
universitetet på 90-tallet, da nokre
predikantar skulle lære seg russisk.
– Om du fekk ein bibel, ville du lese den?
– Eg er eigentleg ateist, og var skeptikar alt
før eg starta på universitetet. Der vart vi
«vaksinerte» mot alt religiøst. Dei fleste
kristne eg veit om, tok til å tru da dei var
barn. Det er ikkje lett å tru nå, når eg er ved

«Eg prøver å overtyde meg sjølv om
at livet mitt ikkje
var bortkasta, så
derfor skal eg lese
i Det nye testamentet når de har
gått. Og kanskje
finn eg noko som
grip tak i meg i
Salmane?»
Gennadij

Jaroslav vaks opp i Lviv og har bakgrunn
som skodespelar. Nå sit han på sengekanten på rommet sitt og er tydeleg prega
av sorg og sjukdom. Han er enkemann, og
for ei veke sidan døydde sonen på 58 år.
Likevel smiler han varmt mot gjestane.
– Eg er takksam for livet og for at Gud har
blitt ein del av livet mitt. No får eg gå til ro
med Gud og vakne med Gud. Mor og far
forlèt meg, så eg vaks opp hos bestemor.
Ho var djupt truande og fortalde meg
historier frå en barnebibel. Eg gjekk med
henne i kyrkja og ho la bibelord inn i hjartet
mitt. Så veit eg ikkje sikkert om ho fortalte
meg alt? Derfor vil eg lese Det nye testamentet de har gitt meg. Eg har aldri hatt
noko nytestamente før, men det er viktig
at alle les Bibelen, det trur eg vil gjere verda
til ein betre stad.

•
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BIBELGAVEN I UKRAINA
TEKST: JORUNN SJAASTAD FOTO: KRISTINA GOGIJA

Der det er vann
er det liv
I deler av Ukraina har
intensivt jordbruk ført til
vannmangel. Der vannet
tidligere strømmet fritt i
bekker og elver er det nå
tomt - fordi det tappes og
ledes inn til irrigasjonssystemer for landbruket.
Mange nordmenn er vant
til å kunne speide ut over
havet - å se at havet
møter himmelen i horisonten. I Ukraina kan man
speide ut over kornåkrer
å se det samme. Det er
også symbolikken bak
det ukrainske flagget - den
blå himmelen over de
endeløse åkrene.
I dag lider mange ukrainere under vannmangel. I
husene utenfor bysentrum
er familiene avhengige av
brønnen både for drikkevann, vaskevann og
hagestell. Brønnen er
deres kilde til livgivende
vann.
- Der det er vann, er det
liv, sa Kristina da hun så
denne brønnen i
Berdytsjiv.
Foto: Det ukrainske bibelselskap
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Gud snakket til meg
gjennom bildene
- Alt som barn var jeg opptatt av «bildene» jeg så. Jeg kunne sitte på huk
og beundre dugget på bladene – og jeg ønsket at jeg hadde hatt et
kamera. Bestefar hadde vært fotograf, men han døde like før jeg ble født.
Kanskje jeg arvet «fotograf-blikket» hans, smiler Kristina.
Kristina Gogija, en ung, livlig kvinne tidlig i
20-årene, var med da tre medarbeidere fra
Bibelselskapet besøkte Ukraina i oktober
2021. Hun fulgte oss gjennom tre lange
dager til Nizjyn, Zhytomyr og Berdytsjiv, i
tillegg til å være med rundt i Kiev. Hvilke
inntrykk satt hun igjen med etter oppdraget?

gjorde mest inntrykk på meg, var besøket
på krisesenteret, der vi møtte jenter som
hadde solgt kroppen sin for å skaffe penger. Å møte mennesker ansikt til ansikt er
noe helt annet enn å se det på TV. Jeg så
øynene deres, og følte smerten de bar på.
Møtene med disse kvinnene minner meg
om min egen oppvekst.

– Det har vært hektisk og berikende. Jeg
har faktisk fått mye ut av det selv. Det som

– Jeg har ikke helsøsken, men mange halvsøsken. Jeg vokste opp sammen med en

NY VERBUMBOK

Åtte dager i
Jerusalem
OLE CHRISTIAN KVARME

enslig mor. Jeg ble det eneste barnet hun
fødte, men jeg vet jeg kunne hatt mange
søsken. Mor var ikke velkommen da hun ble
født, og fikk varige skader av det. Livet ble
vanskelig. Mange menn var innom, alkoholen fløt og det ble eksperimentert med
spiritisme. Hun prøvde å bygge en familie
for mormor og meg, og derfor arbeidet hun
som vaskehjelp, men for å få nok penger,
stjal hun fra mennene hun var ute med. Jeg
kunne fortalt lenge om all elendigheten,
men det som var tyngst for meg, var den
konstante påminnelsen om at jeg var det
verste som hadde skjedd mor.
– I dette miljøet var det ingen kristne, men
jeg visste – av en eller annen grunn – at det
var en gud. Hjemme fant jeg en barnebibel,
og enda jeg ikke kunne lese, forsto jeg at
det var Jesus som var på bildene. Det
fineste bildet kunne jeg sitte og se på i
timevis: Det var bildet av Jesus med barna.
Jeg drømte om å være der når han tok dem
på fanget og holdt rundt dem med sine
trygge hender.
– Etter hvert kunne jeg lese selv, men jeg
lærte altså Bibelen å kjenne gjennom bilder. Når jeg disse dagene har fått være med
og se dere dele ut bibler til barn, både de
som bor i fattige hjem eller som er på en
institusjon, tenker jeg på hvor heldige de
er. Bildene kan snakke til dem, selv om de
ikke kan lese.

– Det gikk ikke så bra med meg i starten av
tenårene. Jeg prøvde å glede meg over de
små tingene, for eksempel en solstråle som
kom inn i rommet. Men det var tungt for en
12–13-åring ikke å ha venner. Når jeg så
meg rundt, ble jeg skremt av tanken på at
jeg kunne bli slik som mor og mormor. Det
ble så tungt at jeg prøvde å ta mitt eget liv.
Det lyktes ikke, men tilfeldigvis fant jeg et
lite ikon mormor hadde, og jeg ba: «Gud,
kan du redde meg nå?»
– Svaret fra Gud kom et halvt år senere, da
en jente inviterte meg til å bli med til kirken.
Nå fikk jeg venner og livet tok en ny vending. Alt ble ikke bra med en gang. Jeg var
fremdeles deprimert, og måtte spørre Gud:
Hvorfor skjer dette når du elsker meg?
Heldigvis fikk jeg behandling med medikamenter og terapi, men jeg fikk også mulighet til å gå på et teologisk seminar. Rektor
der ga meg en deltidsjobb, og det ga meg
nytt mot på livet.
– Nå har det gått tre år. Når det skjer noe
vondt, kan jeg velge å holde fast på at Gud
er min styrke. Jeg er 23 år og del av et fellesskap som trenger meg; jeg får lov til å
gjøre noe for andre. I tunge perioder tenker
jeg ofte på Job. Han ga ikke opp. Og kan jeg
ikke finne ord selv når jeg skal be, bruker
jeg Salmenes bok. Det arbeidet jeg har tatt
bilder av disse dagene, vet jeg kan gi nytt
liv både til unge og gamle.

•

Denne boken tar oss
med til Jerusalem og
de siste dramatiske
dagene av Jesu liv.
Med bakgrunn i bibelsk og jødisk tradisjon
trekkes linjene til vår
kristne påskefest og
det spesielle innholdet som knytter seg til
hver enkelt av disse
åtte dagene. Boken er
en ypperlig håndbok
på tur i Israel eller
som en personlig
vandring gjennom
Jesu siste dager på
jorden.

Kr 349,-

www.verbumforlag.no
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BIBELGAVEN I VERDEN
TEKST: BJØRN HÅKON HOVDE I FOTO: BUDBÆREREN, FRIKIRKEN

– Vi skal ikke være ikke redde
Labib Madanat døde fra
oss så uventet, og vi har
lett for å si: altfor tidlig.
Når han snakket, var det
som hvert ord han sa gikk
rett til hjertet.
En gang tolket jeg ham fra
engelsk til norsk I en gudstjeneste i en kirke I Oslo.
Vi hadde sikkert snakket
sammen om hva han skulle
si, hvilke bibelvers han
skulle bruke osv. Likevel
gikk ordene hans rett til
hjertet på meg, så det var
vanskelig å holde tårene
tilbake.
Budskapet var dramatisk:
Han fortalte hvordan han –
på en og samme reise –
møtte de lederne i Gaza
som var ansvarlig for at en
av hans medarbeidere ble
torturert og drept for sin
tros skyld, og deretter
hentet en stein på stedet
der en jødisk offiser hadde
mistet sin sønn.
Slik var han – med en dyp
kjærlighet både til jøder,
muslimer og sine kristne
søsken. Han fortalte selv
hvordan han nærmest fikk
en åpenbaring om dette
da han studerte ved
universitetet i Mosul i Irak
og leste Bibelen for en
muslimsk romkamerat.
Tekst: Bernt G. Olsen

– Vår viktigste oppgave er å fortsette å gjøre Bibelen tilgjengelig
for alle folkeslag. Vi har et redskap muslimene ikke har – vi kan
forkynne Guds ord på menneskenes hjertespråk, sa Labib i sitt siste
intervju før han mandag 15. november i fjor brått døde av akutt
hjertesykdom.
Labib Madanad var i
en mannsalder en
nøkkelperson i det
internasjonale
bibelarbeidet. I
1993, 29 år gammel,
gikk han inn i
ledelsen av Bibelselskapet på Vestbredden og fikk
etter hvert en koordinerende rolle for
alle de tre bibelselskapene i Israel
og Palestina.

minus 100, er det en
bragd å nå til 0, smiler
Labib.

– Jeg mener jeg
lyktes i den oppgaven. Da jeg gikk
ut av dette arbeidet
i 2017, opplevde jeg
at medarbeiderne i
de ulike bibelselskapene så på hverandre som ett team.
Etter at jeg sluttet
har særlig Dina stått
i spissen som brobygger, sier Labib i
denne samtalen som fant sted i slutten av
september i fjor.

– Min far var født inn i
Den gresk ortodokse
kirken, men fant etter
hvert sitt hjem i en
evangelisk kirke.
Gjennom min kone fikk
jeg et forhold til den
anglikanske kirken der
hun er diakon, og der
har også jeg i dag min
menighetstilhørighet.

Dina Katanacho er leder for Det israelskarabiske bibelselskapet som har den
arabisktalende befolkningen i Israel som
målgruppe.
– Jeg ser på henne som teamets stjerne.
Som representant for palestinerne, men
med israelsk statsborgerskap, kan hun forholde seg til ulike perspektiver i konfliktene
som raser i landet hennes.
– Vi skulle gjerne nådd enda lenger i løpet
av min tid, men i et område der normen er
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Bibelen forener
Labib er selv araber av
fødsel. Han tilbrakte
barndommen delvis i
Jerusalem og Jordan.
Begge hans foreldre
var aktive kristne.
– Jeg er arabiskkristen-ortodoksevangelisk-anglikansk, ler han.

– Så da er du en sann
økumen, spør jeg uvitende.
– Nei, det er jeg ikke. Jeg er ikke enig i
økumenikken. Enheten mellom kristne
eksisterer kun gjennom Den hellige ånd, og
ikke som noen institusjonell organisasjon.
Derimot støtter jeg samarbeid mellom
kirkesamfunnene – slik at vi sammen kan
finne styrke og nå lenger ut i hver vår
sammenheng. Bibelen forener oss.
Labib har de siste tre årene arbeidet som
rådgiver i Det amerikanske bibelselskap
med ansvar for bibelarbeidet i den arabiske
verden.

Et farlig spørsmål
Den arabiske verden er delt opp i 22 stater,
men opplever seg likevel som ett kulturelt,
språklig og til tider også religiøst fellesskap. Samlet ville de arabiske områdene
være blant verdens aller største land, både
areal- og befolkningsmessig.
– Hva kjennetegner Den arabiske verden og
araberne, spør jeg.
– Det er et farlig spørsmål, svarer Labib.
– Araberne hadde et språklig og kulturelt
fellesskap lenge før Muhammeds tid. Det
handlet ikke om musikk, malerier eller
skulpturer, men om en svært rik litteratur.
Visste du at til og med den svarte steinen i
Kaba i Mekka er dekket med førislamsk
poesi? Språk og språklig kunst var, og er,
vår fellesnevner, sier han.
Så kom Muhammed og islam med ideen om
at Den perfekte koran, Guds egen åpenbaring, foreligger i himmelen hos Allah. Og
at den er skrevet på arabisk.
– Du vet, ingen muslim aksepterer en oversettelse av Koranen. Kun den opprinnelige,
arabiske koran er Guds ord. Det sterke
båndet mellom Koranen og arabisk språk
blir nå brukt av islamistene som et redskap i
kampen mot den sekulære arabismen.

Kulturkamp
Islam og arabismen er to motpoler. De siste
tretti årene har styrkeforholdet forskjøvet
seg markant i islamistisk retning. Kristne og
andre minoriteter settes på sidelinjen.
– Det første Intifada-opprøret mot Israel var
en nasjonal bevegelse. Så kom den andre
Intifadaen. Hva ble den kalt? Al-Aqsa!
Religion! Plutselig ble den palestinske
saken en islamsk sak i stedet for en humanitær sak, sier Labib.
Libanon var lenge et blomstrende demokratisk fyrtårn i Midtøsten. I dag er landet
revet i stykker.
– Jeg klandrer det libanesiske folket for
selv å ha ødelagt landet sitt. I den sammenhengen er jeg nådeløs. Landet var deres,
men pengene kom i veien. Og hvem elsker
Libanon nå? Befolkningen vendte seg mot
sitt eget land og det samfunnet som holdt
det sammen.

– På samme måte klandrer jeg i dag palestinerne for å vende seg mot hverandre – i
stedet for å holde fast på et inkluderende
nasjonalt fellesskap. De er splittet mellom
Fatah og Hamas. Kun en stadig mindre og
marginalisert gruppe står på sidelinjen og
tar til orde for samhold, fred og kjærlighet,
sier Labib.
Også Jemen, som var en rik kulturstat og de
kristne arabernes vugge, er i dag revet i
stykker og ødelagt.
– De fleste ser at samtlige land i den arabiske verden er preget av mistillit og frykt.
Motsetningen til dette er tillit, mot og kjærlighet, altså verdiene Jesus forkynner for
oss i Bibelen.
– Bibelselskapene er redde for å uttrykke
seg tydelig i møte med islam. Det er forståelig, for vi vil jo ikke risikere eksistensen
av de små bibelselskapene i disse landene.
Likevel tror jeg vi mange ganger er for forsiktige i vår kommunikasjon, sier Labib.

Oversettelsesarbeid
– Vår viktigste oppgave er å nå mennesker
med det sanne Guds ord, og derfor pågår
det nå oversettelsesarbeid til mange av de
arabiske dialektene, forklarer Labib.
Hittil har araberne stort sett hatt tilgang til
Bibelen på samme standard-arabiske språk
som man finner i Koranen. Araberne har
imidlertid et stort spenn av dialekter – noen
er innbyrdes nesten uforståelige.

Brobyggeren
i Midtøsten
Labib bygde på mange
måter opp Det palestinske
bibelselskapet fra å være
noen få ansatte til å bli en
sterk, kristen enhet på
Vestbredden og i Gaza.
Siden ledet han hele
arbeidet, også blant
jøder og arabere i Israel.
Hele tiden viste han en
stor omsorg for det han
opplevde som sitt hjemland, Jordan, men også
for Irak og Syria. Han
gjorde mye for å styrke
dette arbeidet under
krigene der.

– Som kristne har vi et verktøy muslimene
ikke har: Vi kan oversette bibelteksten slik
at den kommuniserer med menneskene på
deres eget hjertespråk – og blir forstått.
Dette arbeidet pågår for fullt, og det vil
også lanseres lydbibler for dem som ikke
kan lese. Vi vet at arbeidet bærer stor frukt,
men heller ikke det kan vi rapportere tydelig om – og det smerter meg, sier han.

Selv om vi ikke møttes så
ofte, føles tapet av Labib
som å miste en nær venn.
Hans minne ærer vi best
med å fortsette hans
gjerning: Å gi Guds ord til
alle i Midtøsten.

– Jeg gir ikke opp mitt folk. Og til mine
kristne brødre og søstre i Den arabiske
verden, og over hele jorden, vil jeg si:
Frykt ikke!

Tekst: Bernt G. Olsen

•

Foto: De forente bibelselskaper

Selv om Labib er død, gjengis intervjuet i
presensform. Det var slik jeg opplevde samtalen
med ham, og det inntrykket ønsker jeg å
videreformidle til leserne.
Bjørn H. Hovde.
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BIBELGAVEN I NOREG
TEKST: ESPEN HETLAND OG BJØRN HÅKON HOVDE I FOTO: BIBELSELSKAPET

Eit avgjerande bibelord
I avdelinga for bibelbruk i Bibelselskapet, heng det over kontorpultane ein lapp med den korte teksten i Matt 28,19-20. Jesu
befaling om å gå ut til alle folkeslag og gjere dei til læresveinar, er
den grunnleggjande motivasjonen også for oss som jobbar for å
gjere Bibelen tilgjengeleg på digitale flater.

«Eg har fått all
makt i himmelen
og på jorda. Gå
difor og gjer alle
folkeslag til
læresveinar: Døyp
dei til namnet åt
Faderen og Sonen
og Den heilage
ande og lær dei å
halda alt det som
eg har bode dykk.
Og sjå, eg er med
dykk alle dagar så
lenge verda står.»

og forteljingsteknikk. Det er altså godt
kvalifiserte innlesarar vi har, med Geir på
nynorsk og Anne Kristin på bokmål.
Dagens bibelord på lyd blir publisert klokka
tre kvar morgon, og du finn det alle stader
du høyrer podkast, og dessutan på
bibel.no.

Digitale leseplanar
For tida er det mange av oss som sit på
heimekontor og derfor ikkje ser denne
lappen. Likevel er det dette som driv oss. I
løpet av eit år har vi opp mot 725 000 unike
brukarar på nettsidene våre, www.bibel.no.
I tillegg når vi ut til mange på Facebook,
Instagram og Dagens bibelord-podkasten
vår. Å gjere Bibelen tilgjengeleg for menneske i Noreg er eit viktig oppdrag. Dei
digitale plattformene er ein reiskap som gir
oss nye inngangar til menneske i dag.

Dagens bibelord som lydfiler
(Matt 28,19-20)

Kvar dag er det mange som har glede av å
høyre dagens bibelord. Dette er ei populær
teneste, både på bibel.no og som eigen
podkast.
For det nye kyrkjeåret har vi fått med oss
Geir Gundersen og Anne Kristin
Aasmundtveit som innlesarar i podkasten
«Dagens bibelord».
Geir Gundersen er eit kjent namn for
mange, etter over 40 år med morgonandakter i NRK. I 2020 gav han ut andaktsboka
«God morgon» på Verbum forlag. To av
leseplanane som no er tilgjengelege på
bibel.no er baserte på andaktene i denne
boka.
Anne Kristin Aasmundtveit har lang fartstid i
Bibelselskapet, og ho har reist på kryss og
tvers av Noreg med kursa sine i tekstlesing
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På bibel.no er det òg eit breitt utval av
digitale leseplanar. I skrivande stund finn
du 30 leseplanar som tek for seg bibelske
bøker, og gir oppmuntring, glede og håp.
Fleire av leseplanane gir innblikk i bøker
Verbum forlag har gitt ut dei siste åra,
mellom anna av Peter Halldorf og Jostein
Ørum.
Andre leseplanar er direkte knytte opp mot
høgtidene våre, og er gode verktøy til å
setje fokus på kva høgtidene vi feirar
faktisk handlar om. Det er mange som
ønskjer å etablere gode vaner knytte til
bibellesing. Utfordringa er at vi ikkje alltid
veit kva vi skal lese og kor vi skal starte. Det
er i samband med slike spørsmål at vi trur
leseplanane våre kan vere til hjelp.

Forstå Bibelen med video
I 2020 blei det samla inn 2,5 millionar
kroner for å få omsett ressursar frå det
amerikanske «Bible Project» til norsk. Det
siste året har vi endeleg kunne starta
publiseringa av norskspråklege videoar.
Den første serien var eit djupdykk i dei to
bøkene etter evangelisten Lukas;
Lukasevangeliet og Apostelgjerningane, og
inneheld ni videoar. Den andre serien er
langt meir ambisiøs og omfattande. Ein av
dei viktigaste fordelane med «The Bible
Project» er at serien gir eit overblikk over
Bibelen og samstundes er pedagogisk og
spanande.

Derfor gir vi òg ut serien «Les Bibelen».
Dette er ein serie videoar som gir eit overblikk over strukturen og innhaldet i alle dei
66 bøkene i Bibelen. No blir det jobba med
å publisere Det nye testamentet, og når alle
desse videoane er ute, står Det gamle
testamentet for tur.

Draumen vår for desse videoane er at dei
skal bli brukte i skular og smågrupper, i
forsamlingar og i heimar for å motivere til å
lese og forstå Bibelen som éi samanhengande historie.

•

Ordet høyrt og ordet lese

BIBELNYHET!

Bibelen i
tekst og
bilder

Foto Kyrre Lien

370 sider
med bibel
og kunst

Geir Gundersen var den første bibelmisjonsleiaren i Bibelselskapet, og har sidan halde tette band til organisasjonen,
både som bidragsytar, forfattar - og no også som innleser av Dagens bibelord.

– Oppgåva eg fekk med å lese inn dei
daglege bibelorda på nettsidene til
Bibelselskapet har gitt meg ein fornya
inngang til bibeltekstane, seier Geir
Gundersen.
Gundersen er kjent både som andaktshaldar i NRK Radio og som forfattar.
Det siste året har han også vore innlesar av dei daglege bibelorda som blir
publiserte som lydfiler på bibel.no.
– Å høyre bibelordet bli lese, å bruke
øyra i staden for auga, gir ein ny dimen-

sjon til tekstane, og kanskje også ei ny
forståing av det som er skrive, seier
han.
Sjølv om mange av tekstane i
Bibelleseplanen er kjende, hender det
ofte at eg stopper opp etter ei innlesing
eg sjølv har gjort og spør meg: «Kva var
det du eigentleg ville seie til meg no»?
Eg vonar at jobben vi innlesarane gjer
både er med på å opne Guds ord for
nye menneske og bringe ein ny dimensjon i forståinga av tekstane, seier han.

En stor og vakker
praktbibel hvor 101
sentrale bibeltekster
møter like mange
kunstverk fra Edvard
Munch, Anna-Eva
Bergman, Henrik
Sørensen, Christian
Krohg, Inger Sitter og
mange flere fra
Nasjonalmuseets
samling.

Kr 499,praktinnbinding
Se bilder og video på
bibel.no/bitb

Nå i bokhandelen!
Kan også bestilles på
bibel.no/nettbutikk
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Den blå barnebibelen
Du som har lest, eller i det minste bladd litt, i dette bladet, vil
ha merket deg at det er en spesiell bibelutgave som går igjen i
de fleste menneskenes historier - Den blå barnebibelen.
I generasjoner har denne bibelutgaven vært inngangen til
menneskenes tro i Ukraina. Med dine gaver er du med på å støtte
et omfattende bibelarbeid i dette krigsherjede landet som norske
bibelvenner i mange år har hatt et særlig forhold til, men også
en stor forpliktelse overfor.
Du kan gi din gave på følgende måter:
Bruk giroen som er vedlagt dette bladet.
VIPPS: #94418, skriv «Ukraina», ditt navn og adresse i
meldingsfeltet.
Gavekonto: 3000 16 16869, merk gaven «Ukraina»
Online: bibel.profundo.no/ukraina

